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 2022 جوان 17 في مؤرخ 2022 سنة ل544 عدد رئاسي أمر
 التونسية الجمهورية بين االتفاق على بالمصادقة عّلقيت

 في التونسية الجمهورية مشاركة حول األوروبي واالتحاد
 للبحث اإلطاري البرنامجـ  أوروبا أفق االتحاد برنامج

  .2022 مارس 29 في بتونس قعالمو والتجديد،

الجمهورية، رئيس إن  

  الدستور، على االطالع بعد

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى

   المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016

 جوان 17 المؤرخ في 2022 لسنة 38  المرسوم عددوعلى

 المتعلق بالموافقة على االتفاق بين الجمهورية التونسية 2022

واالتحاد األوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج 

البرنامج اإلطاري للبحث والتجديد، الموقع  ـاالتحاد أفق أوروبا 

  ،2022 مارس 29بتونس في 

 بين الجمهورية التونسية واالتحاد األوروبي حول وعلى االتفاق

ـ مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج االتحاد أفق أوروبا 

  .البرنامج اإلطاري للبحث والتجديد

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

تتم المصادقة على االتفاق بين الجمهورية  ـ الفصل األول

ركة الجمهورية التونسية في التونسية واالتحاد األوروبي حول مشا

البرنامج اإلطاري للبحث والتجديد،   ـبرنامج االتحاد أفق أوروبا

  .2022 مارس 29الموقع بتونس في 

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ2الفصـل 

  .للجمهورية التونسية

  .2022 جوان 17  فيتونس
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 

  
يتعلق  2022 جوان 21 من وزيرة العدل مؤرخ فيرار ق

  .بتفـويض حق اإلمضاء

  إن وزيرة العدل،

  طالع على الدستور،بعد اال

 22 المؤرخ في 2021لسنة  117 عدد وعلى األمر الرئاسي
  ،استثنائية المتعلق بتدابير 2021سبتمبر 

 12 المؤرخ في 1983 لسـنة 112عدد وعلى القانون 
تعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان  الم1983ديسمبر 

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها 

  ،2021 ديسمبر 28 المؤرخ في 2021 لسنة 21المرسوم عدد 

 13 المؤرخ في 2019لسنة  15 عدد وعلى القانون األساسي
   المتعلق بالقانون األساسي للميزانية،2019فيفري 

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974لسنة  1062 عدد وعلى األمر
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل،1974

 جوان 17 المؤرخ في 1975لسنـة  384 عدد وعلى األمر
 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

  اإلمضاء،

 ديسمبر 1 المؤرخ في 2010لسنة  3152 عدد وعلى األمر
 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي 2010

 2018لسنة  334 عدد نقحته أو تممته وخاصة األمر الحكومي
  ،2018 أفريل 6المؤرخ في 

 المؤرخ في 2019لسنة  1067 عدد وعلى األمر الحكومي
 في إطار  المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج2019 نوفمبر 14

 عدد القانون األساسي للميزانية كما تم تنقيحه باألمر الحكومي
  ،2020 جويلية 9 المؤرخ في 2020لسنة  419

 11 المؤرخ في 2021لسنة  137 عدد وعلى األمر الرئاسي
   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021لسنة  138 عدد وعلى األمر الرئاسي
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

 12 المؤرخ في 2022لسنـة  465 عدد الرئاسيوعلى األمر 
متصرف ، محمد كريم نافع المتعلق بتكليف السيد 2022ماي 

   مدير عام المصالح المشتركة بوزارة العدل،مهام، بعام




